
Bedre avis

Løype 7:  Rakke
Adkomst fra riksv. 301 vest for Stavern.
Det er parkering ved ”Trekanten” og på Rakke, 
300 m lengre syd. Ingen merket for HC.
Ved ”Trekanten” går en vei til venstre ned til 
Rakke Gård med flere sideveier. Der er bom 
som koster kr. 20 å passere.  Veien til høyre går 
forbi Grevle Gård og fram til Rakke (nedl. 
Militært område), passerbar bom. Her også 
flere sideveier.  Veidekke er både asfalt og grus.
Naturtypen er kystlandskap med utsikt, bade-
plasser og hytteområder. Ikke toaletter. Bade - 
eller fiskeplasser flere steder, men ingen som er 
tilrettelagt for HC.    Det er kiosk på Solplassen 
Camping som ligger ved veien til Rakke.

Løype 8:  Saga -Langvannstua, Kjose nord
Adkomst fra enden av Kjoseveien ved Saga. Det er parkering
ved Saga, men ikke merket for HC. Fra Saga går det et skogs-
bilveisystem med flere forgreninger. Det er bom ved Saga,

men den kan passeres med rullestoler. Kort etter bommen går
det vei til venstre opp til bl.a. Langvannstua og med videre

forbindelse til Engene.  Veien rett fram går over til Enigheten i
Telemark, bom der.  Det er flere forgreninger på denne veien.
Bare grusveier. Begge veiene er noe bratte til å begynne med,

ellers relativt flatt. Ok for el-rullestoler, men kan være noe
tungt for manuell stol uten hjelp. Naturtype: Variert skog med
noe innslag av vann. Fiske- og bademuligheter, ikke tilrette-

lagt for HC. Toalett på Langvannstua, ikke for HC.
Åpen kafe på Langevannstua på søndager fra jul til påske.

Løype 9:  Indre Havn - Promenaden - Revstien
Adkomst: Batteristranda,  Sanden, Ytre Revet. Det er parkering ved Farris Bad, Sanden, og ved Revstien.
Landskapstype: Havn, strender, sjøfront, bebyggelse. Toaletter for HC: Batteristranda, Tollboden, Smie-
stranda. Bademuligheter:  Flere steder langs veien.  For HC:  Batteristranda. Fiskemuligheter: Revstien,
Marius brygge, Smiestranda. Veidekke: Asfalt hele veien.  Fint for rullestoler.  Flatt, med unntak av bakken
opp fra Skottebrygga. Ikke bommer. Men manuell stol må ha hjelp ved forsering av kant ved avkjøring til
Revstien.  Veiens lengde er 3,8 km. Følg brygga fra Batteristranda til kirken. Derfra gang- og sykkelvei til
Kanalkaia og videre forbi siloene, ta til høyre mot Revet. Til venstre ved skilt Revstien/Ytre Revet. 

Se hjemmesiden til www.ffo.no for flere detaljer og løyper

www.larvik-turistforening.no
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Løype 3:  Hummerbakken - Fredbo
Adkomst fra off.vei ved Hummerbakken, merket med skilt
for Kyststien. Naturtypen er kystedelskogsområder, gårds-
vei, Kyststien. Ikke merket P-plasser, men  muligheter ved
Hummerbakken. Ikke bademuligheter* Ikke fiskemulig-

heter * Ikke toalett. Ikke bomhinder. Veien er grusvei 
(hyttevei), gras i midten noen steder. 

Stigningsforhold: flatt.  Rullestolvennlig.
Veiens lengde er 1000 m. * Muligheter for 

bading på privat campingplass etter 500 m. 
* Etter ca 900 m går det en jordvei til venstre som 
går over til Nordmannboveien. Brukbar i tørt vær. 

Ved å ta til høyre kommer en fram til sjøen.  

Løype 4:  Nordmannbo
Adkomst fra off.vei ved Brunvall, merket med P-skilt for Kyststien. Parkering ved Kyststien, ikke spes. mer-
ket for  HC. Rett etter parkering går veien både nordover mot Kingsbakk og sydover til Storehavn.
Naturtypen er kystlandskap, gårdsvei, en del av Kyststien. Muligens bademuligheter, ikke tilrettelagt for
HC. Muligens fiskemuligheter, ikke tilrettelagt for HC. Veien er grusvei, noe gras i midten noen steder.
Ikke bomhinder. Stigningsforhold: Flatt. Kan kjøres med både e-rullestol og uten hjelp ved manuell stol.
Ikke toalett.  Veienes lengde er tilsammen1300 m. Etter ca 300 m nordover tar det av en jordvei til 
høyere som går over til Hummerbakkveien. Kan brukes ved tørt vær.

Løype 5:  Laubudalsveien
Adkomst: Vestmarkaveien nord for Rømminga. P-plass ved
avkjøring fra Vestmarkaveien, ikke merket for  HC.
Naturtypen er variert skoglandskap. Ikke bade- og fiske-
muligheter. Toalett på Lauvesetera, men ikke HC. Veien er
skogsbilvei, bra grusvei det meste av lengden. Bom etter 
ca. 350 m fra parkering. Kan passeres med rullestol. Veien 
er flat de første 1400 m. Deretter er det en bakke med 
stigning 10 % i 250 m. Videre flat vei med noen små, bratte
kneiker. Grusdekke. E-rullestol ok, manuell stol må muligens
ha hjelp i bakkene. Veienes lengde fra bommen og inn til
Lauvesetera er 3800 m.  Ved Lauvesetera er det gapahuk 
med bålplass. Det tar av flere skogsbilveier innover uten 
spes. interesse.  Åpen kafe på Lauvesetra på søndager 
i vinterhalvåret.

Løype 6:  
Rekkevik - Gon

Adkomst flere steder langs Gonveien E18. I Rekkevikbukta (skilt ved Gonveien) er det merket med P-skilt
for HC. Det er også parking ved Gon camping og ved enden av Gonveien. Disse er ikke merket for HC.
Grusvei ned til Gon camping, ellers asfalt. Naturtype: Kystlanskap, badeplasser og boligfelt. Muligheter
for bading i Rekkevikbukta, også for HC. Fiskemuligheter flere steder, men ikke tilrettelagt for HC. Toalett
i Rekkevikbukta, tilrettelagt for HC. Toalett også på Gon, men ikke HC.  Stigningsforhold: Relativt flatt,
noen korte, bratte kneiker. Ok for både e-rullestol og manuell stol. Mellom Rekkevikbukta og Gon er det
flere veier /gater i boligområdet som kan benyttes. Kan være bratt noen steder.  Noe grusvei.

Løype 2:  Eikedalsmarka
Adkomst fra off. vei ved Pauler, gamle E18, ikke merket med 
P-skilt. Det fins også muligheter til å parkere ved
Eikedalshytta, ikke merket.
Naturtypen er variert skog og vann.
Muligheter for bade- og fiskemuligheter, men ikke 
tilrettelagt for HC. Toalettet på Eikedalshytta er åpent kun på
søndager i vinterhalvåret, ikke tilrettelagt for HC. Åpen kafe i
samme tidsrom. 
Veien er grusvei. Det er bom ved Eikedalshytta, men kan 
passeres med rullestol.  Stigningsforhold: Relativt flatt, noen
korte bratte kneiker. Ok for både e-rullestol og manuell stol,
men det kan være en fordel å ha hjelp i bakkene. 
Veiens lengde er ca. 4 km. 

Løype 1:  Helgeroa - Barkvik - Ødegården

Adkomst fra off. vei i Helgeroa, merket med P-skilt for HC.
Det fins også muligheter til å parkere i  Barkevik, ikke merket.
Naturtypen er jordbruk og naturlandskap. Veien er en del av

Kyststien. Bade- og fiskemuligheter, men ikke tilrettelagt 
for HC. Toalett i Helgeroa, tilrettelagt for HC.

Veien er både asfalt- og grusvei. Ikke bomhinder.
Stigningsforhold: Flatt.

Kan kjøres med både e-rullestol og uten hjelp ved manuell
stol, men fra Hallen og til Ødegården må en ha hjelp pga.

ujevnt veidekke. Veiens lengde er 3,2 km.
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